Kandidater i valgkreds 1 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021
Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Mariagerfjord Kommune.

Kandidatens navn, position i
ældrerådet og mailadresse:
Erik Jensen
Menigt medlem

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

Kandidat til? (gerne flere
krydser)

Mariagerfjord Seniorråd

a) Bestyrelsen____x
b) Stedfortræder__x

Valgkreds: 1
________

erik@sapper.dk
Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Jeg har i 15 år arbejdet med ældrepolitik både kommunalt og på landsplan. Det er især plejesektoren, jeg har lagt mit
arbejde i - det vil sige ordentlige forhold på plejehjem/centre, det gælder både offentlig og friplejehjem til glæde og
gavn for beboere og personalet.
Vi lever i et velfærdssamfund med meget teknologi, også i ældreplejen – telemedicin mm. I den forbindelse skal vi
passe på ikke at miste den menneskelige kontakt til ugunst for den ældre.
Der ligger mange opgaver i hjemmeplejen – ikke mindst ernæringsmæssig – genoptræning efter hospitalsophold.
Der ligger også en stor opgave i at løse problemet med utidssvarende ældreboliger.
Jo – der er mange ting, som gør, at arbejdet i Danske Ældreråd er vigtigt, men også ude i
de lokale Ældre/Seniorråd, og arbejde for at styrke både engagementet og valgdeltagelsen.

Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Jonna Raasted

Kandidatens navn, position i ældrerådet og mailadresse: Indstilles af hvilke(t) ældre/seniorråd?

Kandidat til? (gerne flere
krydser)

Inger Møller Nielsen
a) Bestyrelsen_____X______
Formand, Ældrerådet i Brønderslev Kommune,
Bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd

Ældrerådet i Brønderslev

ingermoellernielsen@gmail.com

Valgkreds: 1

b) Stedfortræder________
________

Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:
Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Efter 2 år i Danske Ældreråds bestyrelse har jeg et klart billede af hvilken rolle landsorganisationen bør indtage
både på det nationale og på regionale plan.
Jeg har 3 fokusområder, det første er rettet mod de kommunale ældreråd i forhold til at understøtte deres virke samt
sikre fornøden faglig understøttelse af deres arbejde. Dernæst skal der rettes et skarpt fokus på det nationale
arbejde i forhold til relevante ministerier, det handler om synlighed, men især handler det om at skabe et netværk til
politikere, således det bliver synligt, at der er en rød tråd fra det kommunale ældreråd og ind til ministeriet.
Det sidste fokus skal rettes på organisationen, der skal bl.a. skabes en bedre økonomi således vi er i stand til at
levere faglig sparring både på det nationale og det regionale plan.
Og sluttelig overser jeg selvfølgelig ikke at driften af organisation kræver solidt arbejde fra en bestyrelse.

Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Anette Valentin

Kandidatens navn, position i
ældrerådet og mailadresse:

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

krydser)

Seniorrådet i Aalborg kommune

Anette Valentin
Seniorrådsformand, Aalborg Kommune

Kandidat til? (gerne flere
a) Bestyrelsen___________
b) Stedfortræder_____X___

Valgkreds: 1

anette@seniorraadet.dk

Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:
Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Har tidligere været selvstændig ejendomsmægler og valuar, Fra 1998 til 2010 medlem af Aalborg Byråd heraf 8
år som medlem af Ældre – og Handicapudvalget. Blev efter valget i 2017 formand for Aalborg Kommunes
Seniorråd.
Som formand for Seniorrådet i Aalborg kommune i de seneste 3 år står det klart, at vi målrettet skal arbejde for
større synlighed af såvel de enkelte Ældreråd/Seniorråd og Danske Ældreråd. For at styrke vores arbejde og
indflydelse og blive hørt er det vigtigt at såvel politikere som borgere kender os, såvel nationalt og lokalt, og her
skal vi være hinandens styrke, så vi ikke er til at komme udenom. Vi skal være med på banen og være
omstillings parate, men også sikre, at vores mærkesager bliver fulgt til dørs.
Kommunernes økonomi skal harmonere med den demografiske udvikling på ældreområdet, og samtidig sikre en
øget velfærd. Men der er ikke alene penge, der gør det. Seniorer er en værdifuld ressource for samfundet, og
vores stemmer skal høres som en naturlig del af den offentlige debat. Vi vil væk fra en retorik og en kultur, hvor
seniorer omtales som en byrde.
Gennem Danske Ældreråd opnå bedre sparring mellem alle Seniorråd/Ældreråd

Anmeldelse af kandidat:
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Maren-Lis Styrbæk Østergaard, næstformand

Kandidatens navn, position i
ældrerådet og mailadresse:
Leo Pedersen
Formand

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd?

Kandidat til? (gerne flere
krydser)

Seniorrådet i Jammerbugt kommune

a) Bestyrelsen___________
b) Stedfortræder____X____

Valgkreds: 1
________

nyvej259460@gmail.com
Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:
Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse
Jeg er gift på 58. år med Aase, vi har 3 børn 8 børnebørn og et oldebarn.

Haft egen virksomhed i 30 år indtil jeg gik på pension. Siden min ungdom har jeg været meget beskæftiget i frivilligt
arbejde især indenfor sport og borgerforeninger. Det gælder bestyrelsesposter og været træner for en del
ungdomshold, samt i ca. 15 år været fodbolddommer. Har deltaget i flere nævn, råd og udvalg indenfor det offentlige.
Lysten til at fortsætte i DÆ, regi kan jo aflæses af havde siddet i seniorrådet i Jammerbugt kommune i snart 2
valgperioder, heraf den sidste periode som formand. Regionsældrerådet i kreds Nordjylland har jeg deltaget i 1,5
valgperiode og siden marts 2019 som formand.

